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Sposób podwyższania aktywności i selektywności katalizatorów
zawierających platynę

Wynalazek dotyczy sposobu podwyższania aktywności i selektywności katalizatorów zawierających
platynę, stosowanych w procesie uwodorniania tlenku azotu dó soli hydroksyloaminy w kwaśnym środowisku.

Podczas katalitycznego uwodorniania tlenku azotu zmniejsza się zarówno aktywność jak i elektywność
katalizatorów zawierających platynę. Proces ten jest określony jako starzenie się. Z tego względu okazało się
potrzebne podniesienie aktywności i selektywności tych katalizatorów, aby przedłużyć ich żywotność.

Znaleziono nieoczekiwanie sposób dzięki któremu udało się podnieść zarówno aktywność jak i selektyw¬
ność zestarzałych katalizatorów, tak, że można je dalej stosować bez zakłócania procesu otrzymywania soli
hydroksyloaminy.

Według opisu patentowego RFN nr 956038 sposób wytwarzania soli hydroksyloaminy przez redukcję
tlenku azotu wodorem w kwaśnym środowisku, na katalizatorach zawierających metaliczną platynę, polega na
tym, że redukcję przeprowadza się w obecności takich katalizatorów, które zawierają jeden lub więcej
pierwiastków V i/lub VI grupy układu okresowego o ciężarze atomowym większym od 31.

Opis patentowy RFN nr 1088037 dotyczy sposobu wytwarzania lub regenerowania specjalnego katalizatora
do otrzymywania hydroksyloaminy z tlenku azotu i wodoru przez redukcję wodnego roztworu związku Pt/IV/w
obecności nośnika. Polega on na tym, że związek platyny (IV) w słabo kwaśnym środowisku najpierw
przeprowadza się za pomocą selektywnego środka redukującego w związku platyny (II) w roztworze, z którego
następnie, za pomocą silnego środka redukującego, wytrąca się na nośniku metaliczną platynę.

Sposób podwyższania aktywności i selektywności katalizatorów zawierających platynę według wynalazku
polega na tym, że zużyty katalizator tzn. katalizator o zmniejszonej aktywności i selektywności, w pierwszym
etapie, w kwaśnym środowisku, nie zawierającym środków utleniających, które mogłyby utleniać kwasy
siarkowe do siarczanów, traktuje się związkami siarki, które w obecności soli hydroksyloaminy, uwalniają kwasy
siarkowe, a w drugim etapie tak potraktowany katalizator w kwaśnym środowisku traktuje się wodnym
roztworem związków Pt+4 lub Pt+2 w obecności wodoru i ewentualnie w obecności azotu.
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Jako katalizatory zawierające platynę, które regeneruje się sposobem według wynalazku stosuje się przede
wszystkim zwykłe preparaty stosowane do katalitycznego uwodorniania jak np. 0,5—5% Pt osadzonej na węglu
aktywnym lub graficie.

Usuwanie środków utleniających, zwłaszcza tlenu z powietrza przeprowadza się korzystnie w ten sposób,
że przed pierwszym etapem procesu, przez wodną zawiesinę katalizatora przepuszcza się obojętny gaz jak argon,
azot lub wodór w ilości co najmniej 2,5 I gazu na litr katalizatora na godzinę.

Jako związki siarki, które w kwaśnym środowisku uwalniają kwasy siarkowe stosuje się sole kwasów
siarkowych, dwutionowych i tiosiarkowych. Stosuje się na ogół korzystnie sole metali alkalicznych jak sole
sodowe. Ilość dodanych związków siarki wynosi 1—150% atomów, zwłaszcza 10—60% atomów siarki w
przeliczeniu na ilość platyny metalicznej zawartej w nietraktowanym katalizatorze. Korzystnie stosuje się
siarczyny metali alkalicznych, zwłaszcza siarczyn sodu. Te związki siarki stosuje się korzystnie w postaci
0,01-1,0% wodnego roztworu.

Obróbkę katalizatora przeprowadza się korzystnie w roztworze 1—5 n, korzystnie 2-4 n soli hydroksylo¬
aminy, zawierającej 0—5 n, a zwłaszcza 0,5—2 n kwas siarkowy. Jako sos hydroksyloaminy stosuje się przede
wszystkim siarczan hydroksyloaminy.

W celu osiągnięcia pożądanych wyników należy obróbkę prowadzić w ciągu 0,1—15 godzin, korzystnie
0,5—5 godzin, nim katalizator podda się drugiemu etapowi obróbki.

Regenerację katalizatora określonymi związkami siarki przeprowadza się korzystnie w atmosferze gazu
ochronnego, np. azotu i przy wstrzymanym lub bardzo słabym nagazowaniu, co najmniej 1 litr azotu na litr
katalizatora na godzinę.

Jako związki platyny stosuje się korzystnie PtCI4 lub PtCI2 względnie H2PtCI4 lub H2PtCI6,a zwłaszcza
związki platyny czterowartościowej. Te związki platyny stosuje się korzystnie w postaci 0,01—1,0% wodnego
roztworu. Dodana ilość platyny wynosi 1-30% wagowych, zwłaszcza 5—20% wagowych w przeliczeniu na ilość
platyny, którą zawierał katalizator przy jego pierwszym wsadzie, a więc jeszcze przed pierwszą obróbką
sposobem według wynalazku.

Temperatura obróbki leży korzystnie w granicach 15 do 100°C.
Katalizator traktowany w sposób według wynalazku stosuje się przede wszystkim do katalitycznego

utleniania tlenku azotu (NO) do soli hydroksyloaminy w kwaśnym środowisku. Można przy tym połączyć drugi
etap obróbki według wynalazku, a więc platynowanie zestarzałego katalizatora w obecności wodoru z
katalitycznym uwodornieniem NO. Obecność tlenku azotu nie przeszkadza reakcji.

Techniczny postęp sposobu według wynalazku polega na tym, że nie potrzeba usuwać, ani wymieniać
zużytego katalizatora; można go regenerować bezpośrednio w roztworze uwodarniającym, w którym się znajduje.
Z tego względu nie ma lub są tylko bardzo krótkie przerwy w produkcji zakładu, co stanowi oszczędność czasu,
nakładu pracy i kosztów katalizatora.

Następujące przykłady objaśniają wynalazek.
Przykład I. 2-litrowy mieszalnik napefnia się 2 litrami wodnego roztworu o następującym składzie:

Siarczan hydroksyloaminy 3,1 n
siarczan amonowy 0,4 n
kwas siarkowy 1,0 n

Następnie dodaje się na litr roztworu reakcyjnego 7,0 g zużytego katalizatora w postaci 1,0% platyny
osadzonej na węglu aktywnym jako na nośniku. Przez mieszaną zawiesinę przepuszcza się 40 litrów azotu.

Po przepuszczeniu azotu dodaje się 100 ml wodnego roztworu Na2SO3/0,546 g Na2S03/100 ml H2O/
odpowiadającego 60% atomów siarki w przeliczeniu na platynę i zawiesinę miesza się w atmosferze azotu w ciągu
1 godziny w temperaturze 25—30°C. Następnie wprowadza się 75 NI H2 na godzinę w temperaturze 40°C.
Wreszcie wkrapla się do reaktora 20 ml roztworu zawierającego 2,422 g PtCI4 w 1 litrze 1 n kwasu siarkowego.
Do tej zawiesiny wprowadza się, po upływie 1/2 godziny, 25 NI tlenku azotu na godzinę, przy równoczesnym
dopływie wodoru. Czas trwania redukcji tlenku azotu wodorem, wynosi 8 godzin. Utrzymuje się stałe stężenie
kwasu pobierając co godzinę próbę i odpowiednio dodając kwasu siarkowego (około 4,8 n).

Aktywność, selektywność i wydajność regenerowanego sposobu według wynalazku katalizatora podana
jest w tablicyI. <



101415 3

Tablica I

Katalizator

regenerowany
Katalizator

dodany *

%

przereago-
wania

70

32

Selektywność
wal(NH3OH)2S04

wal(NH4)2S04

11.1

0

Wydajność (%)
(NH30H)2-S04

83 .

0

(NH4)2-S04

7.5

0

1

H20

9.E

100

Objętość/Czas
Wydajność

g(NH3OH)2S04
l-godz.

26.6

r o

• — nieregenerowany

Przykład II. 2-1 itrowy mieszalnik napełnia się 2 litrami wodnego roztworu o następującym składzie:

siarczan hydroksyloaminy 3,1 n
siarczan amonowy 0,4 n
kwas siarkowy 1,0 n

Następnie dodaje się na litr roztworu reakcyjnego 7,0 g zużytego katalizatora w postaci 1% platyny
osadzonej na węglu aktywnym jako na nośniku. Przez mieszaną zawiesinę przepuszcza się 40 litrów azotu w
ciągu godziny. Po przepuszczeniu azotu dodaje się 100 ml wodnego roztworu Na2S03(0,0546 g Na2S03 w
100 ml H20) odpowiadającego 80% atomów siarki w przeliczeniu na platynę i zawiesinę miesza się w atmosferze
azotu w ciągu 1 godziny w temperaturze 25—30°C. Następnie wprowadza się mieszaninę 75 NI wodoru na
godzinę i 25 NI azotu na godzinę w temperaturze 40°C i wkrapla się do reaktora 20 ml roztworu zawierającego
2,422 g PtCI4 w 1 litrze 1 n kwasu siarkowego. Czas reakcji wynosi 8 godzin. Utrzymuje się stałe stężenie kwasu,
pobierając co godzinę próbę i odpowiednio dodając kwasu siarkowego (około 4,8 n).

Aktywność, selektywność i wydajność regenerowanego sposobem według wynalazku katalizatora przedsta¬
wia tablica II.

Tablica II

Katalizator

reagowany
Katalizator

dodany nie¬
regenerowany

%

przerea-

gowania

72

32

Selektywność
wal(NH3OH)2S04
wal(NH4)2S04

19

0

Wydajność (%)
(NH3OH)2-S04

80,5
•

0

(NH4)2-S04f

4,25

0

H20

15,25 .

100

Objętość/Czas
Wydajność

g(NH3OH)2S04
1-godz.

26,6

0

Przykład III. 2-litrowy mieszalnik napełnia się 2 litrami wodnego roztworu o następującym składzie:

siarczan hydroksyloaminy 3,1 n
siarczan amonowy 0,4 n
kwas siarkowy 1,0 n

Następnie dodaje się 100 g zużytego katalizatora w postaci 1% platyny osadzonej na węglu aktywnym jako
nośniku. Podczas mieszania zawiesiny przepuszcza się w ciągu 2 godzin około 200 litrów N2. Następnie
zmniejsza się ilość N2 do 5 litrów/godzinę i kieruje strumień gazu nie przez zawiesinę, a nad powierzchnią cieczy.
W ciągu 1/2 godziny wkrapla się 100 ml wodnego roztworu Na2S03 (0,065g Na2SOs w 100 ml H20) co
odpowiada 10% atomów S w przeliczeniu na platynę.
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Zawiesinę miesza się w ciągu 1 godziny w atmosferze azotu w temperaturze 30°C. Następnie katalizator
odfiltrowuje się i przemywa dopóki popłuczki nie będą wykazywały obecności anionu siarczanowego.

2 litrowy mieszalnik napełnia się zawiesiną 14 g traktowanego katalizatora i 2 litrami 4,5 n H2S04.
Wprowadza się 75 NL wodoru na godzinę w temperaturze 40°C. Wkrapla się do reaktora 10 ml roztworu

zawierającego 2,422 g PtCI4 w litrze 1 n kwasu siarkowego. W celu zredukowania tlenku azotu wprowadza się go
w ciągu 2 godzin w ilości 25 NI na godzinę.

Aktywność, selektywność i wydajność regenerowanego sposobu według wynalazku katalizatora przedsta¬
wia tablica III.

Tablica III

Katalizator
regenerowany
Katalizator

nieregenerowany

%'
przereago-

wania

56

3#)

Selektywność
wal(NH30rO2S04

wal(NH4)2S04

4

0 ■

Wydajność (%)
(NH3OH)2-S04

72

0

* {f*H4)2-S04

18,0

0

~

H20

9,0

100

Objętość/Czas/
'• Wydajność
L>{NH3OH)2S04

l*godz.

18,8

0

Przykład IV. 2-lit rowy mieszalnik napełnia się 2 litrami wodnego roztworu o następującym składzie:

siarczan nydroksyloaminy 3,1 n
siarczan amonowy 0,4 n
kwas siarkowy 1,0 n

Do tej mieszaniny dodaje się 14,0g Pt katalizatora (1% Pt węgiel aktywny), którego aktywność i
selektywność zmniejszyła się po 3-miesięcznym stosowaniu. Przez otrzymaną zawiesinę przepuszcza się w ciągu
godziny 40 litrów N2. Następnie dodaje się 100ml wodnego roztworu Na2S204aH20, co odpowiada 15%
atomów siarki w przeliczeniu na platynę i zawiesinę miesza się w atmosferze N2 w ciągu 1 godziny w
temperaturze 25—30°C. Następnie wprowadza się mieszaninę 75NL/godzinę H2 i 25 NL/godzinę NC w
temperaturze 40°C. Wkrapla się do reaktora 10 ml roztworu zawierającego 2,422 g PtCI4 w 1 litrze 1 n kwasu
siarkowego. Czas reakcji wynosi 8 godzin. Utrzymuje się stałe stężenie kwasu pobierając co godzinę próbę i
odpowiednio dodając kwasu siarkowego (około 4,8 n).

Aktywność, selektywność i wydajność regenerowanego sposobem według wynalazku katalizatora przedsta¬
wia tablica IV.

Tablica IV

Katalizator

regenerowany
Katalizator

dodany
niereagowany

przereago-

wania

64

52,5

I— 
■'

Selektywność
wal (NH3OH)2S04

wal(NH4)2S04

6,3

0,74

Wydajność (%)
r (NH3OH)2-S04

78,5

31.8 |

(NH4)2S04

12,5

43,1

H20

9.0

25,1

Objętość/Czas
Wydajność

g(NH3OH)2SC
l*godz.

23,0

7,65

Porównanie aktywności i selektywności katalizatorów według wynalazku z katalizatorami według opisów
patentowych RFN nr 956038 i nr 1088037 przedstawia się następująco: aktywność katalizatorów według
wynalazku
przykłady I—IV 111,5-143,5 g NO/g PtXh
opis pat. nr 966038 str. 2 w.62-65 43-45 g NO/g PtXh
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opis pat. nr 1088037 przykład I 50g NO/g PtXh
Oznacza to, że aktywności katalizatorów według wynalazku są 2-, 3,3-krotnie wyższe niż katalizatorów

według wymienionych opisów. W praktyce oznacza to, że według wynalazku na g Pt i jednostkę czasu około
2—3,3 razy, tak wiele NO może przereagować w porównaniu do przypadków omawianych w opisach.

Odnośnie selektywności:
w/g opisu pat. nr 956038

wal(NH3OH)2S04
 = 3-5,6

wal (NH4)2S04

w/g wynalazku przykłady I względnie II

wal(NH3OH)2S04

wal (NH4)2S04
= 11 wzgl. 19

Katalizatory według wynalazku posiadają około 2—6-krotnie wyższą sektywność. W praktyce oznacza to,
że w sposobie według wynalazku według wymienionych przykładów na 1 mol pożądanego produktu (siarczan
hydroksyloaminy) 2 do 6-krotnie mniej otrzymuje się niepożądanych produktów ubocznych (siarczanu amonu)
niż to ma miejsce w opisie patentowym nr 956038.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób podwyższania aktywności i selektywności katalizatorów zawierających platynę, znamien¬
ny tym, że zużyty katalizator o zmniejszonej aktywności i selektywności w pierwszym etapie traktuje się
związkami siarki, które w kwaśnym środowisku nie zawierającym środków utleniających, uwalniają kwasy
siarkowe w obecności soli hydroksyloaminy, a w drugim etapie tak potraktowany katalizator w kwaśnym
środowisku traktuje się wodnym roztworem związków Pt*4 lub Pt*2 w obecności wodoru i ewentualnie także w
obecności azotu.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako związki siarki, które w kwaśnym środowisku
uwalniają kwasy siarkowe stosuje się siarczyny alkaliczne.

3. Sposób według zastrz. 1, albo 2, znamienny tym, że kwaśne środowisko uzyskuje się za pomocą
kwasu siarkowego.

4. Sposób według zastrz. 1, albo 2, znamienny tym, że jako sól hydroksyloaminy stosuje się
siarczan hydroksyloaminy.

5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że jako związki Pt stosuje się PtCI4 względnie
H2PtCI6.
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